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Zaterdag 24 september
Zondag 25 september

Beleefweekend Veluwe is een samenwerking van:

Beleefweekend Veluwe
Een weekend vol natuurexcursies voor jong
en oud in omgeving Hattem, Heerde en Epe.

Je vindt ons op deze
social media kanalen

Gemeente Epe
100% wildgarantie
op de Veluwe.

Bezoekadres:
Pastoor Somstraat 6, 8162 AK Epe
Tel 0578-745019 | WhatsApp 06-49283381

www.vvvepe.nl
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Zaterdag 24 september
1. Eindeloze Veluwe
Ga mee op pad met Lennard Jasper (St.
behoud Veluwsch landschap) door de
eindeloze Veluwe: een gebied dat maar liefst
1000 km2 groot is! Ontdek de bijzondere
kwaliteiten, dieren en landschappen maar
ook verschillende bedreigingen.
08.30-11.00u, Parkeerplaats Wisselse Veen,
Veenweg Epe, €7,50, aanmelden via VVV Epe:
0578-745019
2. Speuren naar sporen
Natuurgids Jan Niebeek neemt je mee op
pad door de Veluwse natuur. Hij leert je van
alles over het wild dat hier leeft en laat hun
sporen zien.
14.00-15.30u, Brasserie Floor, Dellenweg
109 Epe, kinderen €3,50, volwassenen €2,00,
aanmelden via VVV Epe: 0578-745019
3. Wandelen langs stromend water
Tijdens deze natuurwandeling leer je
meer over het bijzondere landschap,
waterhuishouding en cultuurhistorie van
sprengen, beken en watermolens door een
gids van KNNV Epe-Heerde.
09.30-12.30u, Parkeerplaats tegenover Kasteel
De Cannenburch, Maarten van Rossumplein 4,
€2,50 en gratis voor leden KNNV, aanmelden
via wimoosterloo@kpnmail.nl

4. Wildplukwandeling
Tijdens een wildplukwandeling zien, proeven
en ruiken we zo’n 20 verschillende soorten
kruiden, bessen en bloemen. Je leert de
overvloed aan eetbare planten bij jou om de
hoek (her)kennen.
14.00-16.30u, Wapenveld (exacte locatie na
aanmelding), €15 (inclusief wild hapje en
wilde thee), aanmelden via wildeschool.nl/
wildplukwandeling-overijssel-gelderland
Activiteit geschikt voor kinderen

Zondag 25 september
10. Sluipen door ’t Veen
Ga mee op deze avontuurlijke tocht en
ontdek de natuur en dieren in natuurgebied
’t Veen.
11.00u, Parkeerplaats De Bleek, Hattem,
kinderen €2,50, volwassenen €4,50, aanmelden
via info@visithattem.nl

5. Op zoek naar de IJsvogel
Stap in de natuurboot en ontdek de vele
watervogels tussen het riet en misschien zie
je zelfs ijsvogels onderweg.
14.00u, Parkeerplaats De Bleek, De Bleek 3
Hattem, €9,50, aanmelden via info@vadesto.nl
6. Hoenwaardexpeditie
Stap op de fiets, beleef en proef de
Hoenwaard. Leer meer over de flora en
fauna in dit mooie gebied.
14.00u, Toeristisch Informatiepunt,
Kerkhofstraat 2a Hattem, kinderen €5,
volwassenen €10, aanmelden via
info@visithattem.nl

11. Natuurwandeling met Piet Post,
natuurgids & imker
Wandel mee over Landgoed Tongeren.
Open je ogen en oren voor vogels en ontdek
bijzondere planten. Natuurgids en imker Piet
vertelt ook graag over zijn bijen.
10.00-12.00u, Witte Berken Natuurhotel,
Oost Ravenweg 8 Epe, €10,00 (incl. koffie bij
terugkomst), aanmelden via
welkom@witteberken.nl

7. Kleine diertjes expeditie
In natuurspeeltuin De Beleefplekke leven
heel veel diertjes: in het water, in het gras en
in de lucht! Ga je mee op ontdekkingstocht
in onze speelplek met modderpoel?
Doorlopend 11.00-15.00 uur, De Beleefplekke,
Hogeweg 17, Veessen (Achter camping De
Tesseplekke), gratis, aanmelden niet nodig.
8. Natuurwandeling over de Renderklippen
Wandel mee door het gevarieerde landschap
van de Renderklippen. De kans om kennis
te nemen van de flora en fauna, maar ook
van de geschiedenis van dit prachtige stukje
Veluwe.
14.00-16.30u, Hertenkamp (schuin tegenover
Fletcher hotel), Dellenweg Epe, €5,00 en gratis
voor leden IVN/KNNV, aanmelden niet nodig.
9. Familie ommetje: langs sloten, beken en
poelen
Ga op expeditie met IVN natuurgids Janice
om te zien en horen welke diertjes er leven
in het water. De wandeling is ongeveer 5 km.
14.00u, Villa Zwanestein, Bonenburgerlaan
90 Heerde, parkeren in de Griftstraat, gratis,
aanmelden via coordinator@visitheerde.com

12. Wild kijken voor kinderen en hun
(groot)ouders
Heb je wel eens herten of wilde zwijnen
gezien? Vandaag gaan we samen naar de
wild observatiepost. Je moet wel heel stil
kunnen zijn! Als we geluk hebben kunnen we
de herten zelfs horen burlen.
18.00-20.30u, Parkeerplaats Erf van Daendels,
Nieuwe Zuidweg Heerde, €12,50 volwassenen
€8 kinderen, aanmelden via website Geldersch
Landschap & Kasteelen.

13. Landschapswandeling IJsselvallei
Wandel mee door de uiterwaarden van
Veessen en bekijk wat er groeit en leeft langs
de IJssel. Er wordt stilgestaan bij een oude
Ijsselhoeve en natuurinclusieve landbouw in
het gebied.
13.00-15.00u, Villa Bakhuis, IJsseldijk 3 Veessen,
gratis, aanmelden via
coordinator@visitheerde.com

14. Familie ommetje: Wat wil jij worden?
Wat wil jij later worden? Molenaar, monnik
of moestuinierder? Ga op ontdekkingstocht
door de natuur en geschiedenis van
Wapenveld met IVN natuurgids Janice. De
wandeling is ongeveer 5 km.
14.00u, Vrieze’s Erfgoed / Molen de Vlijt,
Groteweg 54 Wapenveld, gratis, aanmelden via
coordinator@visitheerde.com

15. Ontdek de geheimen van de Spookkuil
Gids Maurice Schalker neemt je mee op
een avontuurlijke excursie en vertelt alle
wetenswaardigheden over de Spookkuil.
09.30-11.00u, 2e parkeerplaats aan de
Vierhouterweg Gortel, €5,00, aanmelden via
VVV Epe: 0578-745019

Ga naar ivn.nl/beleefweekend-veluwe

